
       Zarządzenie nr  27/2019 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 18 września 2019 roku 
 

w sprawie:   organizacji i funkcjonowaniu Stałego Dyżuru w Karkonoskiej Państwowej Szkole 

Wyższej w Jeleniej Górze w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i w czasie wojny.  
 

na podstawie: art. 23 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 50 ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z poźn. zm.), w związku z ustawą. o powszechnym  obowiązku 

obrony Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1541) oraz 

zarządzenia nr 64/2009 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie utworzenia 

Systemu Stałych Dyżurów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 grudnia 2009 r. 

(Dz. Urz. MNiSz 2010 nr 2, poz. 16)zarządza się co następuje : 

 

 

§ 1 

W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do realizacji 

zadań operacyjnych w przypadku wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej 

państwa, ujętych w planach operacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, tworzy się System Stałego Dyżuru Jednostki 

Organizacyjnej Nadzorowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwany dalej 

„Stałym Dyżurem Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej”. 

 

§ 2 

Miejsce, tryb pełnienia i zadania Stałego Dyżuru Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 

(KPSW) , określa Instrukcja Stałego Dyżuru , znajdująca się u Specjalisty ds. obronnych  

w Kancelarii materiałów niejawnych KPSW. 

 

§ 3 

Za opracowanie i aktualizację Instrukcji Stałego Dyżuru KPSW odpowiedzialny jest specjalista 

ds. obronności. 

§ 4 

1. Za organizację Stałego Dyżuru Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, kierowanie jego 

działalnością oraz podejmowanie decyzji o jego uruchomieniu jest odpowiedzialny Rektor 

KPSW, a w razie jego nieobecności–Prorektor . 

2. Za organizowanie szkoleń osób wyznaczonych do pełnienia Stałego Dyżuru KPSW, 

stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia odpowiedzialny jest specjalista ds. obronności. 

3. Za zapewnienie wyposażenia osób pełniących Stały Dyżur KPSW w niezbędne dokumenty, 

materiały biurowe, sprzęt do przechowywania dokumentacji, środki łączności i transportu, 

przydzielenie im pomieszczeń do pracy i odpoczynku oraz higieny osobistej, zapewnienie 

im wyżywienia oraz zabezpieczenie sieci teleinformatycznej odpowiedzialny jest Kanclerz 

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.  

4. Za bezpieczeństwo przetwarzanych informacji niejawnych, w części materiałów niejawnych 

stanowiących dokumentację planowania operacyjnego, bezpieczeństwo osób pełniących 



Stały Dyżur Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, w tym bezpieczeństwo 

teleinformatyczne odpowiada Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. 

 

§ 5 

Traci moc Zarządzenie Nr 13/2010 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze  

z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Kolegium Karkonoskiego  

w Jeleniej Górze. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

   


